Minnesanteckningar från möte om byggutbildning Kulturhus i
Skärgården
Onsdagen den 14 augusti på Tullhuset, Dalarö kl 13.45
Närvarande:
Anders Unosson, Skärgårdsstiftelsen
Karin Aaseby, utbildningspolitiker (s) Värmdö
Marianne Jämtsäter, chef, Träakademien, Kramfors, Mitthögskolan
Christer Erlandsson, politiker kultur o fritid (s), ordf Haninge arbetarkommun, tidigare
ombudsman IF Metall
Lars-Olof Landin, turistchef o Företagarföreningens ordf Dalarö
Robert Aspfors, rektor Fredrika Bremergymnasierna
Mathias Dernerlius, repr branschrådet, Byggnadsarbetarförbundet
Lars Palmgren, SSIF o Hembygdsföreningen, Dalarö
Björn Åkerblom, Hembygdsföreningen, Dalarö
Rolf Löfström, arkitekt, Dalarö och Värmdö
Carin Flemström, SSIF samt politiker (s) stadsbyggnadsnämnden Haninge

1. Kort presentation av deltagarna, bakgrund, tidigare möten o kontakter
Redan under presentationen tydliggörs behovet av att en ny generation för vidare kunskaperna
om gamla hus och tekniker, kopplingen mellan estetiska och konstnärliga intressen med
intresse för byggande. Svårigheter med att så få byggföretag har kunskaper att ens efterfråga
kompetens.
2. Marianne Jämtsäter om Träakademien
Marianne berättar om en liten och mycket spännande verksamhet där högskola och kommun
gått samman.
Den bästa pedagogiken är när eleverna får ta ett helhetsansvar och Marianne berättar om hur
man från en brädhög byggt upp ett parhus och med tidstypisk målning och tapetsering.
Vi diskuterar en del om hur Träakademiens lärare kan användas för fortbildning av
gymnasieskolans lärare.
Vi ser också vikten av att det finns en koppling mellan högskola och övriga utbildningar.
3. Robert Aspfors om Fredrika Bremergymnasierna och byggprogrammet.
Elevantalet har minskat och Robert efterlyser förslag om hur man får nya grupper av
ungdomar att intressera sig för bygg- o målarprogrammen. Plåtslagarprogrammet har tyvärr
lagts ned pga för få sökande. Robert efterlyser också fastighetsägar- och företagarkontakter.
Diskussionen leder till att Anders redovisar ett stort behov från Skärgårdsstiftelsen att få hjälp
med underhållet och vi ser en vinn-vinn-situation. Träakademiens helhetstänk inspirerar.
4. Fler utbildningsinitiativ – vuxna arbetslösa
Vi bestämmer att en kommande gång fördjupa oss i möjligheten till arbetsmarknadsprojekt,
bjuda in AF-chefen. Vi tror att det finns många flyktingar som har hantverksbakgrund. Vi vill
också bjuda in Eva Sontag från Värmdös vuxenutbildning ang erfaenheterna från Värmdö
Matchning – ett sätt att arbeta med lärlingssystem.
5. Bildande av partnerskap för att främja estetiskt-praktiska utbildningar
kulturhus i skärgården

Vi är överens om att vårt partnerskap ska handla om utbildningar i bygg o underhåll av
kulturhus i skärgården (kust och öar) och Carin delar ut ett första förslag till en plattform för
nätverket. Denna diskuterar vi över nätet tills vi kommit överens.
6. Projektutveckling, EU-pengar?
Senare i höst när det är klart vad som gäller för socialfonden ska vi ta tag i denna möjlighet
till utvecklingsmedel. Carin har koll på detta.
7. Arbetsgrupper
 Anders, Mathias, Marianne och Robert bildar en grupp om utbildning i samverkan
med Skärgårdsstiftelsen


Rolf, Christer o Carin ska ta tag i de regelsystem som förhindrar traditionellt byggande
och försöka hitta politiska påverkansvägar.



LO o Carin ska göra ett informationsblad om vårt nätverk/partnerskap.



Samtliga närvarande från Dalarös föreningsliv ska se till att berörda lokala
organisationer får en tydlig information om partnerskapet och dess aktiviteter.



Karin A för frågorna vidare till Värmdö. Vi ser goda möjligheter i att få genomslag
om fler skärgårdskommuner är med.

8. Nästa möte
Den 18.9 kl 13.45 ses vi igen på Tullhuset på Dalarö och då ska arbetsgrupperna redovisa
vad man kommit fram till och det ska finnas ett kommunicerat förslag till plattform för
partnerskapet.

Carin Flemström
Enl uppdrag Södra Skärgårdens intresseförening (SSIF)
Tel 070 222 15 23
flemstromcarin@gmail.com

